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يتســاءل البعض ويولول: ملاذا ال يخرج الزبيدي عن 
صمته ويخاطب الشعب ويصارحه يف ظل هذه املرحلة 

العصيبة التي نعيشها؟
وأحب أن أذّكر هــؤالء إنه عندما تتحدث األســود 
تصمت النعــاج، وعندما تتكلم امللــوك تخرس العبيد، 
وعندما يتكلم الصادقون يختفي الكاذبون، فهناك فرق 
بني من يدافع عن أحقية قضية لتثبيتها وبني من يبحث 
عن أمور أخرى. نعم هناك فرق كبري بني الزبيدي وبني 

املرتزقة واملرتبصني.
اللواء الزبيدي مل يــدرس فنون الخطابة يف معاهد 
اململكة وال فنون اإللقــاء يف الدوحة  وال يجيد التملق 
وال يحــب األضواء وال يدمن حــب الظهور اليومي يف 
وسائل اإلعالم، وإذا تحدث يكون حديثه مليئا بالفطرة 
واملصداقية مع شعبه شــعب الجنوب، يتحدث بلهجة 
الواقع الحديــث الذي هو يعرف متاما ويدرك أنه حديث 
كل الناس قبــل أن يكون حديثه هو، وإذا نطق ال ينطق 
عن زيف أو خداع أو عدوان عىل أحد؛ وإمنا ينطق حديث 
الدين واألرض والوطــن والهوية  الصلب عــن  القائد 

الجنوبية.
عندما يتحدث ال يتحدث إال بلغة عهد الرجال للرجال. 
الزبيدي لو تحدث لن يتحدث إال بكلامت محشية ببارود 
موجه إىل صدور أعداء وطنه، ويسجل يف عمق العدو 
أهداًفــا مبارشة تصيبهم بالذعــر والرعب والخوف، ال 
يتحــدث من فــراغ، ويعرف متى يتحــدث وبالتوقيت 
املناســب، مدرك أن لكلمته أثرا قويا، وأصبحنا ندرك إنه 
ال يتحدث إلينا إال ببزته العسكرية، وهنا نوقن أن األمر 
جلل وعلينا أن نحزم ُجعبنا ونتوشح بنادقنا، ولذلك فهو 
ال يكرث من الكالم وال زال مؤمنا بالحكمة التي ورثها من 
أجداده وأسالفه التي تقول: )من كرث هداره قل مقداره(، 
يجيد الزبيدي الصمت، يصمت صمت القائد املحنك الذي 
يحسب اإلخوان لصمته ألف حســاب، وعندما يتحدث 
تحســب أيضًا لحديثه ألف حساب، فيهرع عيل محسن 
وأنيس منصور والرحبي وبن عديو ومحسن خرصوف 
وغريهم من املحللني واملختصني، ويبدأ العويل والنياح 
والتخبط. يســارع مختار الرحبي بفتح حقيبة أدوات 
التجميل الخاصة به ويســتعمل )الحومرة( ليطل من 
عىل منرب قناته املهرية، يهرعون إىل قراءة هذا الحديث 
فقرة فقرة وكلمة كلمة وعبارة عبارة وإن دّل هذا األمر 
عىل  يشء إمنا يدل عــىل الهزمية التي يلقيها الزبيدي 

يف نفوس أولئك.
تعرفون ملاذا كل هذا األثر الــذي يرتكه الزبيدي يف 
نفــوس أعدائه عندمــا يتحدث؟! ألنــه صاحب الحق 
وحامل راية قضيتــه، يكون لحديثه قبول وردود أفعال 

واسعة ويحظى برتحيب الجميع.
 الزبيــدي إرادة وعزمية وإخــالص وصدق ووفاء، 
حتى أعداؤه يحرتمون لــه مواقفه وثباته عىل مبادئه 
وصالبته قبل أصدقائــه ومحبيه وأنصاره وجامهريه. 
جمع الزبيدي بــني القيادة والحكمة والفطنة، وعندما 
يأيت الخطاب منه فهو يــأيت من رجل يعرف معنى ما 
يقول ويعرف أنــه إذا تحدث صدق، فهــو يعرف مدى 
تعاقدات قضيته والتزاماته األخوية والسياسية، ويعرف 
حجــم التآمرات والهفوات التــي ينتظرها األعداء ليك 
تغادر فاه الزبيدي، فهو ال يتحدث من فراغ وال يســوق 
أوهــام وال يبيع أضغاث أحالم لشــعبه. إنــه الزبيدي 
يعرف جيــدًا ماذا يقول ومتى يقول وأين يتحدث، فعىل 
الراغبني والسائلني يف سامع بيان وخطاب الزبيدي أن 
يرتيثوا قلياًل، فـــالزبيدي سيتحدث إليكم عندما يكون 

حديث الرجال للرجال والوفاء بالوفاء.

كتابات

زاد يف اآلونة األخرية من نســبة 
الناس والكثري  الكذب بني أوســاط 
واإلعالميــني  السياســيني  مــن 
كذباتهم  تتبــع  ومن  والصحفيني، 
واســهام  جمعية  لهم  أن  تكشــف 
وأنه  اليمنيني"  الكذابــني  "جمعية 
متشــدد  واحد  جناحني  فيها  يوجد 

واآلخر معتدل.
الجناح املتشــدد  النظر إىل  ويف 
تجد ترصيحاتهــم مميزة، يف رصد 
بســيط نجد أن واحــًدا منهم رصح 
أنه أرسل  قبل حوايل خمس سنوات 
إلخراج  شبوة  إىل  مقاتل  ألف  عرشة 

الحوثة ونكتشف أنه كّذابو!
االنتقايل  وآخر قال: "لو ســمح 
رصف  يتم  ســوف  الحكومة  بعودة 
بالكهرباء  العسكر واالهتامم  رواتب 
أيضا  صاحبه  مثــل  وهذا  والعملة" 

كّذابو!
وواحد مــن العيــار الثقيل قال 
بارًدا  عدن  صيف  يكون  ســوف  إنه 
والحصيلــة طلعت العكــس، وآخر 
يقولك إن إمــام الصلوي هو ضابط 
أنه  الحزام األمني، والكذبة  كبري يف 

قبل  أعلــن 
ة  فــرت
انضاممــه 
عيــة  للرش
عة  لجام ا و
ن  و د يــرد
رصاع  أنــه 
بــني قوات 
يل  نتقــا ال ا
إمام  أن  الكل يعــرف  أن  الرغم  عىل 

رجل الرشعية .
وهناك قصة أعجبتني كثريا وهي 
أن واحــًدا رصح عىل إحدى القنوات 
القضية  الوطني رفــع  الحــوار  أن 
الجنوبية إىل العاملية رغم أن الحوار 
كان داخــل البلــد، فكيف وصل إىل 

العاملية؟
وواحد آخر ينســحب هو وقواته 
من الجبهة ويقولــك تكتيك، وفجأة 
بل  ليس تكتيــكا  بأنــه  نكتشــف 
انسحاب وتسليم، وآخر يقول الوحدة 
أتت من أجــل الجنوبيني ال يتقاتلوا 
بينهم وهذا كله هو من أجل أن تنجح 

الوحدة يف الكذب.
وللنظــر إىل الطــرف الثاين من 
وهم  اليمنيني  الكذابــني  جمعيــة 
املعتدلــون الذي أســميهم بالكذب 

الحــايل، فواحد حــب أن يغري جو 
وطلع جبــل شمســان وبينام هو 
يتمتع باملنظر الجميل لعدن من فوق 
جبل شمســان رّن هاتفه ويقول له 
املتصــل خري تعال رسيــع زوجتك 
سوف تولد .. فكيف يعمل وهو فوق 
جبل شمســان فقرر أن ينزع املعوز 
وربطه بالكشيدة مع القميص وعمل 
برشــوت ونزل مبــارشة إىل فوق 
املستشفى يف ذكاء عبقري من إنتاج 

جمعية الكذابني.
فجأة  البحر  يف  يجلب  راح  صياد 
علقت يف الســنارة ســمكة كبرية 
جيبويت!..  وصل  حتى  تسحبه  ظلت 
قات ورجع  أخذ  ونزل  السمكة  وترك 

سباحة إىل عدن .
وكذبــة حالية أخــرى يقول إن 
الناس فوق  واحدا وهو يسبح سمع 
السفينة يطلبون املساعدة يف وسط 
أن  إال  البحر وما كان مــن صاحبنا 
أىت وسبح إىل تحت السفينة ووجد 
حوتــا كبريا حنــب يف فمه قطعة 
الســفينة  حديد طويلة يدقها تحت 
ليك يخــرج الحديد ومــا كان من 
القطعة  أن قــام بإخراج  إال  الصياد 
الحديد من فم الحوت والحوت شكره 

وأهدى الصياد اللؤلؤ واملرجان.

حينام يدخــل طرفــان يف رشاكة ما 
بينهــام، فهــم فيها ســواء يف الربح أو 
الخســارة، ويف حال قيــام أحد الطرفني 
بخرق ذلك االتفاق طمعًا بالســيطرة عىل 
تلــك الرشاكة فمــن حق الطــرف الثاين 
املتــرر االنســحاب من تلــك الرشاكة 
ومطالبــة الطــرف اآلخر املخــل يف تلك 
الرشاكة بالتعويض الكامل لكل ما لحق به 
من أرضار مادية ونفسية ومعنوية، وهذه 
هي القاعدة ألي رشاكة بني طرفني أو أكرث 
وقانونًا  رشعًا  مكفولــة  الحقوق  باعتبار 
وعرفًا، وهذا ما ينطبق عىل رشاكة الوحدة 
الدميقراطية  اليمن  جمهورية  بني  اليمنية 
الشــعبية برئاسة عيل ســامل البيض من 
برئاسة  اليمنية  العربية  والجمهورية  جهة 
عيل عبدالله صالح مــن جهة ثانية، تلكم 
الرشاكة املعلنــة يف 22 مايو 1990م بني 
الطرف  أن  إال  ذكرهام،  الســالف  الطرفني 
الشاميل بقيادة عيل عبدالله صالح قد قام 
بخرق اتفاق تلك الرشاكة بعد أشــهر قالئل 

إعالنها  مــن 
يف  ابتــداًء 
الت  الغتيــا ا
ســية  لسيا ا
ر  د ا للكــو
ة  د لقيــا ا
بيــة  لجنو ا
ية  لعســكر ا
منيــة  أل ا و
داخل  واملدنية 
العاصمــة صنعــاء، والــذي راح يف تلك 
قياديا   120 من  أكرث  السياسية  االغتياالت 
جنوبيا ويف مقدمتهــم الدكتور الحريبي 
وماجد فرحان ووصواًل بعد ذلك إىل حرب 
واحتالله  الجنــوب  عىل  1994م  صيــف 
عيل  نظام  قبــل  من  العســكرية  بالقوة 
عبداللــه صالح، حيث قــام ذلك االحتالل 
الجنوب ما فــوق األرض  بنهب خــريات 
الجنوبيني  كافــة  وترسيح  تحتهــا  وما 
من أعاملهم العســكرية واألمنية واملدنية 
وتدمــري كل يشء جميل يف الجنوب، هذا 
ما فعله الطرف اآلخر يف رشيكه الجنويب، 
إذن أليس من حق الجنوبيني االنسحاب من 

ومطالبة  دولتهم  واستعادة  الرشاكة  تلكم 
ما  لكل  الكامل  بالتعويــض  نظام صنعاء 
لحق بالجنوبيني من أرضار جسدية ومادية 
باعتبار مثل ذلك حق  ونفســية ومعنوية 
كفلته كافة الرشائع الســاموية والقوانني 
الوضعية وحقوق اإلنسان؟ فالجنوب اليوم 
املنهوبة  وحقوقه  دولته  باستعادة  يطالب 
وال يريد من أحد غري الحق، وعىل قول املثل 
الشعبي من قال حقي فلج، أي أنه من طلب 
حقه عىل من يطلب منه تسليمه يف الحال، 
الشعرية  األبيات  قلنا  املوضوع  ختام  ويف 

التالية: 
من أمس بالصوت العلن قلنا لكــــم  
ذي أرضنا والبحر هذا بحرنا   *  * *

هل تسمعوا يف أرضنا ما يش لكم 
هــذا  والقانــون  بالــرشع   *  * *

ملكنــــا 
يا شاهدين الزور خافـــوا ربكـــم  

مــاذا تريــدوا اليــوم هــذا   *  * *
مننــــــا 

مايش نطالبكم بيش من حقكـــــم  
قلنــا لكــم روحــوا وخلــو   *  * *

حقنـــــا 

يشهد مجال اإلعالم االنتقايل الراهن، 
بكافة قطاعاته، اهتامما فعليا ملموسا 
ومشهودا كبريا غري مسبوق يف الواقع 
العميل اليومي من قبل القيادة االنتقالية 
الجنوبيــة، يتجىل هــذا االهتامم من 
خالل تفعيل وتكثيف الجهود يف أعامل 
املنضوين يف  الهيئات واألفراد  وأنشطة 

الجنويب  الوطنيــة لإلعالم  الهيئة  إطار 
يف  املحليــة  اإلعالميــة  اإلدارات  ويف 
املحافظات واملديريات واملراكز االنتقالية 

صــارت  حتى 
اإلعالم  هيئــة 
تشكل  االنتقايل 
منظومــة عمل 
إعالمي متكاملة 
خطوات  تخطو 

حقيقيــة 
ســة  و ر مد
إىل  متقدمــة 
نحــو  األمــام 
املنشود  األفضل 

املتصاعد.
وبرز يف اآلونة األخرية عمل إعالمي 

حديث مخطــط ومربمج ومنظم أفضل 
من أي وقت مىض يبرش بنهوض وتطور 
مســتوي العمل اإلعالمي إىل حد يفوق 
كثريا مســتوى اإلعالم املعادي ويحدث 
نقلة نوعية هامــة يف العمل اإلعالمي 
تأســيس  يضمن  الجنويب  االنتقــايل 
قوية  إعالمية  جبهــة  وتشــييد  وبناء 
متكاملة متسلحة بسالح الثقافة الثورية 
برتســانة  ومزودة  الجنوبية  التحررية 
النووية  والجمل  والعبارات  املفردات  من 
الفتاكة املدمــرة واملهلكة لقوى ومواقع 

وأوكار وأبواق اإلعالم املعادي للجنوب. 
االنتقايل  لإلعــالم  أصبــح  حيــث 

إذاعية  إرسال  قنوات فضائية ومحطات 
وتغطيان  ونهارا  ليــال  برامجهام  تبثان 
بإرســالهام كل جغرافيا الجنوب وأبعد 

من ذلك. 
االنتقايل قطاعا  لإلعــالم  كام صار 
واســعا للصحافة الورقية واإللكرتونية 
وغريها من وســائل اإلعــالم املختلفة 
وهناك كوادر صحفية متخصصة ماهرة 
يف  مســتمرة  بصورة  ومتدربة  مؤهلة 
جميــع املجاالت، باإلضافــة إىل وجود 
شــبكات مراســلني تغطي كل األحداث 
باألخبار يف كل مناطق الجنوب وبصورة 

مبارشة أوال بأول.  

للمســرية  املتابع  يســتنتج  ختاما 
أن ما  الجنوبية  االنتقاليــة  اإلعالميــة 
يشــهده اإلعــالم االنتقــايل اليوم من 
ســيكون  الفت  واهتامم  وتفاعل  حراك 
له بالغ األثر اإليجايب وستكون له أيضا 
مثار طيبة تنعكــس إيجابا عىل العملية 
وتحقق  برمتها  االنتقاليــة  اإلعالميــة 
نجاحات مرشفــة، وكل ذلك يدل عىل أن 
الجنوبية  االنتقالية  السياســية  القيادة 
ممثلــة بالرئيــس القائد اللــواء الركن  
عيدروس الزبيدي تويل الجانب اإلعالمي 
اهتاممــا كبريا جدا أكــرث من أي جانب 

آخر.

جمعية الكذابين اليمنيين

من قال حقي فلج

اإلعالم االنتقالي وما يحظى به من اهتمام من جانب القيادة

عبدالناصر القطيبي

محمد سعيد الزعبلي

عبدالكرمي النعوي 

سيف بن ربيع احلاملي

الزبيدي ال يتحدث كثيًرا!


